
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Національний  авіаційний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «09» вересня 2022 року №1341/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «09» вересня 2022 року, протокол №12,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Ректор Максим ЛУЦЬКИЙ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний 
авіаційний університет

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 1341/ст

022 Дизайн Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10530131 101714
7

Думанська Вікторія Ігорівна 085115 E22 20.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0279518 Дизайн 162,000

2 11275517 101714
7

Нечипоренко Андрій Сергійович 020306 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0334242 Дизайн 150,000

3 10830150 101714
7

Павлик Кирил Юрійович 066246 E22 01.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0438028 Дизайн 150,500

4 10516602 101714
7

Раззорьонова Ольга Юріївна 008172 E22 28.02.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0315969 Дизайн 151,000

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний 
авіаційний університет

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 1341/ст

191 Архітектура та містобудування Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11115460 106485
4

Федчук Вероніка Анатоліївна 075288 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0331297 Дизайн 
архітектурного 
середовища

165,000

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний 
авіаційний університет

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 1341/ст

192 Будівництво та цивільна інженерія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10514218 999811
Лістовнича Анна Сергіївна 052209 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0083071 Промислове і 
цивільне 
будівництво

127,500

2 10728832 999811
Сичевський Владислав Петрович 016541 X22 30.06.2022 

Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2022р. - 0227676 Промислове і 
цивільне 
будівництво

126,500

3



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний 
авіаційний університет

Додаток до наказу від «09»  вересня 2022 року 
№ 1341/ст

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11361073 997995
Власенко Андрій Анатолійович 050049 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0332691 Геоінформаційні 
системи і 
технології

138,500

2 10925356 997995
Гордовський Олег Костянтинович 050021 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0425345 Геоінформаційні 
системи і 
технології

159,500

3 10795179 997995
Кос Ігор Вікторович 050050 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0070425 Геоінформаційні 
системи і 
технології

131,000

4 10876026 997995
П`ясецький Максим Сергійович 050040 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0069760 Геоінформаційні 
системи і 
технології

126,000

4



5 10711602 997995
Потоцький Даніл Олексійович 050042 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0259078 Геоінформаційні 
системи і 
технології

134,000

5


